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ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ മഹരാജ്
കീ ജൈ.
ആരതി സായിബാബാ സൗഖ്യ ദാതാര ൈീവ
ചരണ രൈതാലീ ദയാവാ ദാസാവിസാവാ
ഭക്താവിസാവാ ആരതിസായിബാബാ
ൈാളുനിയ അനംഗ സസവരൂപിരാഹഹദംഗ
മുമൂക്ഷ ൈനദാവി നിൈഹ ാളാ ശ്രീരംഗ
ഹ ാളാ ശ്രീരംഗ ആരതിസായിബാബാ
ൈയമനി ജൈസാഭാവ തയ ജതസാ അനുഭവ
ദാവിസി ദയാഘനാ ഐസി തുഝീഹിമാവ
തുഝീഹിമാവാ ആരതിസായിബാബാ
തുമഹചനാമ ദയാതാ ഹഹര സംസ്കൃതി വയധാ
അഗാധതവകരണി മാര്ഗ ദാവിസി അനാധാ
ദാവിസി അനാധാ ആരതി സായിബാബാ
കലിയുഗി അവതാരാ സദ്ഗുണ പരശ്ബഹ്മാ
സാചാര
അവതീര്ണ ഝൂലാഹസ സവാമീ ദത്ത ദിഗംബര
ദത്ത ദിഗംബര ആരതി സായിബാബാ
ആഠാദിവസാ ഗുരുവാരീ ഭക്ത കരീതിവാരീ
ശ്പഭുപദ പഹാവയാ ഭവഭയ നിവാരീ
ഭയനിവാരീ ആരതി സായിബാബാ
മാഝാനിൈ ശ്ദവയഹഠവ തവ ചരണരൈഹസവാ
മാഗഹണ ഹഹചിആതാ തുഹ്മാ ഹദവാദിഹദവാ
ഹദവാദിഹദവ ആരതിസായിബാബാ
ഇച്ഛിതാ ദീനചാതക നിര്മല ഹതായനിൈസൂഖ്
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പാൈഹവ മാധവായാ സംഭാള അപൂളിബാക
അപൂളിബാക ആരതിസായിബാബാ
സൗഖ്യദാതാര ൈീവാ ചരണ രൈതാളീ
ദയാവാദാസാ
വിസാവാ ഭക്താവിസാവാ ആരതി
സായിബാബാ
൨. അഭംഗ്
രിരി ി മാഹഝ പം രീപുര
സായിബാബാരമാവര
ബാബാരമാവര സായിബാബാരമാവര
രുദ്ദഭക്തി ചംശ്ദഭാഗാ ഭാവപും ലീകൈാഗാ
പും ലീക ൈാഗാ ഭാവപും ലീകൈാഗാ
യാഹഹാ യാഹഹാ അവഹഘൈന|
കരൂബാബാന്സീ വംദന
സായിസീ വംദന| കരൂബാബാന്സീ വംദന||
ഗണൂഹ്മഹണ ബാബാസായി| ദാവപാവ മാഹഝ
ആയീ
പാവമാഹഝ ആയീ ദാവപാവ മാഹഝയാഈ
൩. നമനം
ഘാലീന ഹലാടാംഗണ,വംദീന ചരണ
ഹ ാലയാനീ പാഹീന രൂപതുഹഝ|
ഹശ്പഹമ ആലിംഗന,ആനംഹദ പൂൈിന
ഭാഹവ ഓവാളീന ഹ്മഹണ നാമാ||
തവഹമവ മാതാ ച പിതാ തവഹമവ
തവഹമവ ബംധുശ്ച സഖ്ാ തവഹമവ
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തവഹമവ വിദയാ ശ്ദവിണം തവഹമവ
തവഹമവ സരവം മമഹദവഹദവ
കാഹയന വാചാ മനഹസംശ്ദിജയരവാ
ബുദ്ധ്യാത്മനാവാ ശ്പകൃഹത സവഭാവാത്
കഹരാമി യദയത്സകലം പരസ്ജമ
നാരായണാഹയതി സമര്പയാമീ
അചയുതംഹകരവം രാമനാരായണം
കൃഷ്ണദാഹമാദരം വാസുഹദവം ഹരിം
ശ്രീധരം മാധവം ഹഗാപികാവലലഭം
ൈാനകീനായകം രാമചംശ്ദം ഭഹൈ
൪. നാമ സ്മരണം
ഹഹരരാമ ഹഹരരാമ രാമരാമ ഹഹര ഹഹര
ഹഹരകൃഷ്ണ ഹഹരകൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ
ഹഹര ഹഹര ||ശ്രീ ഗുരുഹദവദത്ത
൫. നമസ്കാരാഷ്ടകം
അനംതാ തുലാഹത കഹസഹര സ്തവാഹവ
അനംതാ തുലാഹത കഹസഹര നമാഹവ
അനംതാമുഖ്ാചാ രിഹണ ഹരഷ ഗാത
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീസായിനാധാ
സ്മരാഹവമനീതവത്പദാ നിതയഭാഹവ
ഉരാഹവതരീ ഭക്തിസാഠീ സവഭാഹവ
തരാഹവ ൈഗാ താരുനീമായാ താതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീസായിനാധാ
വഹസ ഹൈാസദാ ദാവയാ സംതലീലാ
ദിഹസ ആഗ്ന്യ ഹലാകാ പരീ ഹൈാൈനാലാ
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പരീ അംതരീ ഗ്ന്യാനജകവലയ ദാതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീസായിനാധാ
ഭരാലധലാ ൈന്മഹാ മാന വാചാ
നരാസാര്ധകാ സാധനീഭൂത സാചാ
ധരൂസായി ഹശ്പമാ ഗളായാ അഹംതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീസായിനാധാ
ധരാഹവ കരീസാന അല്പഗ്ന്യ ബാലാ
കരാഹവ അഹ്മാധനയചുംഹഭാനിഗാലാ
മുഖ്ീഘാല ഹശ്പഹമഖ്രാശ്ഗാസ അതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീസായിനാധാ
സുരാ ദീക ൈയാംചയാ പദാവംദിതാതി
രുകാദീക ൈാഹത സമാനതവഹദതീ
ശ്പയാഗാദി തീര്ഹധ പദീനശ്മഹഹാതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീസായിനാധാ
തുഝയാൈയാപദാ പാഹതാ ഹഗാപബാലീ
സദാരംഗലീ ചിത്സവരൂപീ മിളാലീ
കരീരാസശ്കീ ാ സഹവ കൃഷ്ണനാധാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീസായിനാധാ
തുലാമാഗഹതാ മാഗഹണ ഏകധയാഹവ
കരാഹൈാ ിഹതാ ദീന അതയംത ഭാഹവ
ഭവീഹമാഹനീരാൈ ഹാതാരി ആതാ
നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ ശ്രീസായിനാധാ
൬. ശ്പാര്ഥന
ഐസാ ഹയഈബാ! സായി ദിഗംബരാ
അക്ഷയരൂപ അവതാരാ | സരവഹി വയാപക തൂ
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ശ്രുതിസാരാ, അനസൂയാശ്തികുമാരാ(ബാബാഹയ)
മഹാരാഹൈ ഈബാ
കാരീസ്നാന ൈപ ശ്പതിദിവസീ കകാല്ഹാപുര
ഭിഹക്ഷസീ നിര്മല നദി തുംഗാ
ൈലശ്പാസീ, നിശ്ദാമാഹുരഹദരീ ഐസാ ഹയ
യീബാ
ഹഝാളീഹലാംബതഹസ വാമകരീ ശ്തിരൂല
ഢമരൂധാരി
ഭക്താവരദസദാ സുഖ്കാരീ, ഹദരീല മുക്തീചാരീ
ഐസാ ഹയ യീബാ
പായിപാദുകാ ൈപമാലാ കമം ലൂമൃഗഛാലാ
ധാരണ കരിരീബാ നാഗൈടാ, മുകുട
ഹരാഭഹതാമാഥാ ഐസാ ഹയ യീബാ
തത്പര തുഝയായാ ഹൈധയാനീ
അക്ഷയതവാംഹചസദനീ
ലക്ഷ്മീവാസകരീ ദിനരൈനീ, രക്ഷസിസംകട
വാരുനി ഐസാ ഹയ യീബാ
യാപരിധയാന തുഹഝ ഗുരുരായാ ദൃരയകരീ
നയനായാ
പൂര്ണാനംദ സുഹഖ് ഹീകായാ, ലാവിസിഹരി
ഗുണഗായാ
ഐസാ ഹയ യീബാ സായി ദിഗംബര അക്ഷയ
രൂപ അവതാരാ
സരവഹിവയാപക തൂ, ശ്രുതിസാരാ
അനസൂയാശ്തി കുമാരാ(ബാബാഹയ) മഹാരാഹൈ
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ഈബാ
൭. സായി മഹിമാ സ്ഹതാശ്തം
സദാസത്സവരൂപം ചിദാനംദകംദം
ൈഗത്സംഭവസ്ധാന സംഹാര ഹഹതും
സവഭഹക്തച്ഛയാ മാനുഷം ദര്രയംതം
നമാമീരവരം സദ്ഗുരും സായിനാഥം
ഭവധവാംത വിധവംസ മാര്താം മീ യം
മഹനാവാഗതീതം മുനിര് ധയാന ഗമയം
ൈഗദവയാപകം നിര്മലം നിര്ഗുണം തവാം
നമാമീരവരം സദ്ഗുരും സായിനാഥം
ഭവാംഹഭാദി മഗ്ന്ാര്ധിതാനാം ൈനാനാം
സവപാദാശ്രിതാനാം സവഭക്തി ശ്പിയാണാം
സമുദ്ദാരണാര്ധം കലൗ സംഭവംതം
നമാമീരവരം സദ്ഗുരും സായിനാഥം
സദാനിംബ വൃക്ഷസയമുലാധി വാസാത്
സുധാശ്സാവിണം തിക്ത മപയ ശ്പിയംതം
തരും കല്പ വൃക്ഷാധികം സാധയംതം
നമാമീരവരം സദ്ഗുരും സായിനാഥം
സദാകല്പ വൃക്ഷസയ തസയാധിമൂഹല
ഭവദ്ഭാവബുദ്ധ്യാ സപരയാദിഹസവാം
നൃണാം കുരവതാം ഭുക്തി-മുക്തി ശ്പദംതം
നമാമീരവരം സദ്ഗുരും സായിനാഥം
അഹനകാ രൃതാ തര്കയ ലീലാ വിലാജസ:
സമാ വിഷ്കൃഹതരാന ഭാസവതശ്്പഭാവം
അഹംഭാവഹീനം ശ്പസന്നാത്മഭാവം
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നമാമീരവരം സദ്ഗുരും സായിനാഥം
സതാം വിശ്രമാരാമ ഹമവാഭിരാമം
സദാസജ്ജജന സംസ്തുതം സന്നമദ്ഭി:
ൈനാഹമാദദം ഭക്ത ഭശ്ദ ശ്പദംതം
നമാമീരവരം സദ്ഗുരും സായിനാഥം
അൈന്മാദയഹമകം പരംശ്ബഹ്മ സാക്ഷാത്
സവയം സംഭവം രാമഹമവാവതീര്ണം
ഭവദ്ദര്രനാത്സംപുനീത: ശ്പഹഭാഹം
നമാമീരവരം സദ്ഗുരും സായിനാഥം
ശ്രീസായിര കൃപാനിഹധ ഖ്ിലനൃണാം
സരവാര്ധസിദ്ദിശ്പദ
യുഷ്മത്പാദരൈ: ശ്പഭാവമതുലം
ധാതാപിവക്താക്ഷമ:
സദ്ഭക്തയാശ്ശരണം കൃതാംൈലിപുട:
സംശ്പാപ്തിഹതാസ്മിന് ശ്പഹഭാ
ശ്രീമത്സായിപഹരര പാദ കമലാന്
നാനയച്ചരണയംമമ
സായിരൂപധര രാഘഹവാത്തമം
ഭക്തകാമ വിബുധ ശ്ദുമം ശ്പഭും
മായഹയാപഹത ചിത്ത രുദ്ധ്ഹയ
ചിംതയാമയഹ മഹര്നിരം മുദാ
രരത്സുധാംരം ശ്പതിമം ശ്പകാരം
കൃപാതപശ്തം തവസായിനാഥ
തവദീയപാദാബ്ൈ സമാശ്രിതാനാം
സവച്ഛായയാതാപ മപാകഹരാതു
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ഉപാസനാജദവത സായിനാഥ
സ്മജവര്മ ഹയാപാസനി നാസ്തുതസ്തവം
രഹമന്മഹനാഹമ തവപാദയുഹേ
ശ്ഭുംഹഗാ യദാബ്ഹൈ മകരംദലുബ്ധ:
അഹനകൈന്മാര്ൈിത പാപസംക്ഷഹയാ
ഭഹവദ്ഭവത്പാദ സഹരാൈ ദര്രനാത്
ക്ഷമസവ സരവാനപരാധ പുംൈകാന്
ശ്പസീദ സായിര സദ്ഗുഹരാ ദയാനിഹധ
ശ്രീസായിനാഥ ചരണാമൃത പൂര്ണചിത്താ
തത്പാദ ഹസവനരതാ സ്സത തംച ഭക്തയാ
സംസാരൈനയ ദുരിതൗഘ വിനിര്ഗ താസ്ഹത
ജകവലയ ധാമ പരമം സമവാപ്നുവംതി
സ്ഹതാശ്തഹമ തത്പഹഠദ്ഭക്തയാ
ഹയാന്നരസ്തന്മനാസദാ
സദ്ഗുഹരാ: സായിനാഥസയ കൃപാപാശ്തം
ഭഹവദ്ഭവം
൮. ഗുരു ശ്പസാദ യാചനാദരകം
രുഹസാമമശ്പിയാംബികാ
മൈവരീപിതാഹീരുഹസാ
രുഹസാമമശ്പിയാംഗനാ
ശ്പിയസുതാത്മൈാഹീരുഹസാ
രുഹസാഭഗിനബംധു ഹീ സവരുര സാസുബായി
രുഹസാ
നദത്ത ഗുരുസായിമാ മഝവരീ കധീഹീ രുഹസാ
പുഹസാന സുനഭായിതയാ മൈന ശ്ഭാതൂൈായാ
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പുഹസാ
പുഹസാന ശ്പിയഹസായഹര ശ്പിയസഹഗനഗ്ന്യാതീ
പുഹസാ
പുഹസാ സുഹൃദനാസഖ് സവൈനനാപ്ത ബംധൂ
പുഹസാ
പരീന ഗുരുസായിമാ മഝവരീ കധീഹീ രുഹസാ
പുഹസാന അബലാമുഹല തരുണ വൃദ്ദഹീ
നാപുഹസാ
പുഹസാന ഗുരുഥാകുഹട മൈന ഹദാരസാഹന
പുഹസാ
പുഹസാനചബഹല ബുഹര സുൈനസാദുഹീനാ
പുഹസാ
പരീന ഗുരുസായിമാ മഝവരീ കധീഹീ രുഹസാ
ദുഹസാചതുരത്തവവിത് വിബുധ
ശ്പാഗ്ന്യഗ്ന്യാനീരുഹസാ
രുഹസാ ഹി വിദു സ്ശ്തീയാ കുരല
പം ിതാഹീരുഹസാ
രുഹസാമഹിപതീയതീ ഭൈകതാപസീഹീ രുഹസാ
നദത്ത ഗുരുസായിമാ മഝവരീ കധീഹീ രുഹസാ
രുഹസാകവിഋഷി മുനീ അനഘസിദ്ദഹയാഗീരുഹസാ
രുഹസാഹിഗൃഹഹദവതാതികുലശ്ഗാമഹദവീ
രുഹസാ
രുഹസാഖ്ലപിരാച്ചഹീ മലീന ാകിനീ ഹീരുഹസാ
നദത്ത ഗുരുസായിമാ മഝവരീ കധീഹീ രുഹസാ
രുഹസാമൃഗഖ്ഗകൃമീ അഖ്ിലൈീവൈംതൂരുഹസാ
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രുഹസാ വിടപശ്പസ്തരാ അചല
ആപഗാബ്ധീരുഹസാ
രുഹസാഖ്പവനാഗ്ന്ിവാര്
അവനിപംചതഹത്തവരുഹസാ
നദത്ത ഗുരുസായിമാ മഝവരീ കധീഹീ രുഹസാ
രുഹസാ വിമലകിന്നരാ അമലയക്ഷിണീഹീരുഹസാ
രുഹസാരരിഖ്ഗാദിഹീ ഗഗനി താരകാഹീരുഹസാ
രുഹസാ അമരരാൈഹീ അദയ ധര്മരാൈാ രുഹസാ
നദത്ത ഗുരുസായിമാ മഝവരീ കധീഹീ രുഹസാ
രുഹസാ മന സരസവതീ ചപലചിത്ത തീഹീരുഹസാ
രുഹസാവപുദിരാഖ്ിലാകഠിനകാലഹതാ
ഹീരുഹസാ
രുഹസാസകല വിരവഹീമയിതു
ശ്ബഹ്മഹഗാളംരുഹസാ
നദത്ത ഗുരുസായിമാ മഝവരീ കധീഹീ രുഹസാ
വിമൂ
ഹ്മണുനി ഹഹസാ മൈനമത്സരാഹീ
രുഹസാ
പദാഭിരുചി ഉളഹസാ ൈനനകര്ധമീനാഫഹസാ
നദുര്ഗ ദൃതിചാ ധഹസാ അരിവ ഭാവ
മാഹഗഖ്ഹസാ
ശ്പപംചി മനഹഹരുഹസാ
ദൃ വിരക്തിചിത്തീഠഹസാ
കുണാചി ഘൃണാനഹസാനചസ്പൃഹകരാചീ
അഹസാ
സജദവ ഹൃദയാ വഹസാ മനസിദയാനി
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സായിവഹസാ
പദീശ്പണയഹവാരഹസാ നിഖ്ില ദൃരയ
ബാബാദിഹസാ
നദത്ത ഗുരുസായിമാ ഉപരിയാചഹനലാ രുഹസാ
൯. മംശ്ത പുഷ്പം
ഹരി ഓം യഹഗ്ന്യന യഗ്ന്യമയൈംതഹദവാ
സ്താനിധര്മാണി
ശ്പധമാനയാസന് | ഹതഹനാകം മഹിമാന:സ്സചംത
യശ്തപൂഹരവ സാധയാ സ്സംതി ഹദവാ:|
ഓം രാൈാധിരാൈായ പസഹയസാഹിഹന
നഹമാവയം ജവ ശ്രവണായ കുര്മഹഹ
സഹമകാമാന് കാമകാമായ മഹയം
കാഹമരവഹരാ ജവശ്രവഹണാ ദദാതു
കുഹബരായ ജവശ്രവണായാ മഹാരാൈായനമ:
ഓം സവസ്തീ സാശ്മാൈയം ഹഭാൈയം
സവാരാൈയം ജവരാൈയം പാരഹമഷ്ടയംരാൈയം
മഹാരാൈയ മാധിപതയമയം സമംതപരയാ
ഈരയാ സ്സാരവഭൗമ സ്സാരവാ യുഷാന്
താദാപദാര്ദാത് ശ്പുധിജവയസമുശ്ദ
പരയാംതായാ
ഏകരാള്ളിതി തദഹപയഷ ഹലാഹകാബിഗീഹതാ
മരുത:
പരിഹവഹഷ്ടാഹരാ മരുത്ത സയാവസന് ശ്ഗുഹഹ
ആവിക്ഷിതസയകാമ ഹശ്പര് വിഹരവഹദവാസഭാസദ
ഇതി
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ശ്രീ നാരായണവാസുഹദവ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു
സായിനാധ് മഹാരാജ് കി ജൈ
കരചരണ കൃതം വാക്കായ ൈംകര്മൈംവാ
ശ്രവണനയനൈം വാമാനസംവാ പരാധം
വിദിത മവിദിതം വാ സരവഹമതത് ക്ഷമസവ
ൈയൈയ കരുണാഹബ്ധ ശ്രീശ്പഹഭാസായിനാധ
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹരാജ്
കി ജൈ
രാൈാധിരാൈ ഹയാഗിരാൈ പരശ്ബഹ്മ
ശ്രീസായിനാധാമഹരാജ്
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹരാജ്
കി ജൈ

